
16. Nedelja med letom – Marjetna nedelja
Evangelij: V BOŽJEM KRALJESTVU SO DOBRI IN SLABI                      Mt  13,24-30

Evangelij po Mateju

Drugo priliko jim je podal takole: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je na
svoji njivi vsejal dobro seme. A ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, prisejal
med pšenico ljuljke in odšel. Ko pa je bilje zraslo in šlo v klasje, se je pokazala tudi
ljuljka. In pristopili so h gospodarju hlapci in mu rekli: ‚Gospod, ali nisi na svoji njivi
vsejal dobrega semena? Od kod je torej ljuljka?‘ Rekel jim je: ‚Sovražnik je to storil.‘
Hlapci  so mu  rekli:  ‚Ali  hočeš,  naj  jo  gremo pobrat?‘  Rekel  je:  ‚Nikar,  da  pobiráje
ljuljko ne porujete z njo morda tudi pšenice. Pustite, naj oboje raste do žetve; in ob času
žetve porečem žanjcem:  Poberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da se sežge,
pšenico pa spravite v mojo žitnico.‘«

 Mašni nameni od 20.7.2014 do 26. 07. 2014:
nedelja, 
20.7.

 Sv. Marjeta, mučenka  
 7:30h – za farane
10h na Praprotnem Brdu, 

vsi  Trevnovi, obletna, Praprotno Brdo 7
ponedeljek, 21.7.   Sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik in cerkveni učitelj

 19h ...
torek, 22.7.   Sv. Marija Magdalena, svetopisemska žena

 19h ... 
sreda, 23.7.  Sv. Brigita, redovnica, sozavetnica Evrope, praznik

19h ... 
četrtek, 24.7.  Sv. Krištof, mučenec, zavetnik popotnikov in šoferjev

 19h ... 
petek, 25.7.   Sv. Jakob starejši, praznik

  19h  Štefan Sivec, trideseti dan, Petkovec 11
sobota, 26.7.   Sv. Joahim in Ana, starši Device Marije

  8h ...
*************************************************************************************
(Nadaljevanje iz prve strani)

Janez Mesec - Madagaskar:
Hvala MIVI in vsem, ki se trudite, da nam lajšate naše misijonske poti in

da  ste  razumeli,  našo  prošnjo  in  potrebo  po  plovilu  –  malem motornem
čolnu, s katerim bomo, tako kot Sveti Krištof, lahko prevažali po naših dveh
velikih rekah ljudi in tovor. Čoln mi pride še posebej prav pri  prevažanju
peska, ki je - prav nesrečno - na drugi strani reke Manambondro. Po reki
navzgor  imam kar  nekaj  cerkva,  pri  oskrbovanju  in  gradnjah  mi  bo čoln
prišel kot naročen in z njim smo dobili novega zagona in veselja. Kristjani
namreč pesek  na glavi znosijo do obale, kjer je čoln, potem ga pripeljemo
do pristana v Manambondro, kjer ga spet znosijo ali  zvozimo z avtom do
gradbišča. Kar komplicirano, čoln pa služi namenu in nam daje korajže, da
bomo tudi to nalogo »operacija pesek«, speljali do konca.                     >>

17. Nedelja med letom – Krištofova nedelja
Evangelij: BOŽJE KRALJESTVO JE VREDNO ŽRTVE                                 Mt 13,44-52

Evangelij po Mateju
Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in skril; in
od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, ter kupi tisto njivo. Nebeško kraljestvo je
podobno tudi trgovcu, ki je iskal lepih biserov. Ko je našel dragocen biser, je šel in prodal
vse, kar je imel, in ga je kupil.
Dalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki so jo vrgli v morje in je zajela (ribe) vsake
vrste; ko se je napolnila, so jo potegnili na breg in so sedli ter odbrali dobre v posodo,
slabe pa pometali proč. Tako bo ob koncu sveta: angeli bodo šli in ločili hudobne izmed
pravičnih in jih bodo vrgli v ognjeno peč; tam bo jok in škripanje z zobmi.«
»Ste razumeli vse to?« Odgovorijo mu: »Smo.« Nato jim je rekel: »Zato je vsak pismouk,
ki je poučen o nebeškem kraljestvu, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega
zaklada novo in staro.« 
 Mašni nameni od 27.7.2014 do 3.8.2014:
nedelja, 27.7.  9h      Marija Brenčič, obletna, Petkovec 14
ponedeljek, 28.7. 19h  Janez Kunc, osmi dan, Rovte 63  
torek, 29.7. Sv. Marta, svetopisemska žena

19h ... 
sreda, 30.7. Sv. Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj

19h ... 
četrtek, 31.7. Sv. Ignacij Lojolski, duhovnik

19h ... 
Prvi petek, 1.8. Sv. Alfonz Marija Ligvorij, škof in cerkveni učitelj

19h ... 
sobota, 2.8. Prva 
duhovniška

Sv. Evzebij iz Betellija, škof – Porcinkulski odpustek
 8h … 

nedelja, 3.8. 18. Nedelja med letom 
  9h – v zahvalo za osemdeset let življenja

***************************************************************************************
(Nadaljevanje iz prejšnje strani)

Tomaž Mavrič - Ukrajina:
Iz srca se vam zahvaljujem za pomoč v imenu vseh ljudi, katerim bo služil

vaš dar – avtomobil, ki smo ga s vašo pomočjo dobili. Ni rečeno, da pomoč
vedno pride od tistih ljudi, ki so dobro stoječi, ampak zgodovina potrjuje, da v
veliko  primerih  darujejo  prav  tisti,  v  katerih  je  odprto  srce  za  pomoč
bližnjemu.  Razdalje  naših  župnij,  ki  jih  oskrbujemo,  so  velike  in  težko
dostopne, ampak to je naše življenje, ki smo se mu posvetili in pri tem želimo
vztrajati.  Avtomobil  bo  služil  raznim  skupinam  in  dejavnostim:  ubogim,
zapuščenim, bolnikom in invalidom, mladini in otrokom, prevažanju hrane in
gradbenih materialov. Iz srca bi se vam še enkrat zahvalil in obljubim, da se
vas bom spominjal v molitvi.
Dež je povsod enak – toda v pustinji povzroči rast trnja, v vrtu pa rast
cvetja.                                                                        (arabski pregovor).



Ostala oznanila

* Na 16. nedelja med letom 20.7. ob 10h obhajamo na Praprotnem 
Brdu Marjetno nedeljo – žegnanje. Pri tej maši bo tudi darovanje za 
potrebe tamkajšnje cerkve.

**************************************************************

Na  sedemnajsto  navadno  nedeljo  med  letom,  27.  7.  obhajamo
Krištofovo  nedeljo in  se  vključujemo  v  akcijo  MIVA.  MIVA  Slovenija  je
akcija Katoliške Cerkve, ki preko misijonskega središča Slovenije zbira pomoč
za nakup prevoznih  sredstev  in  delovnih  strojev za misijonske  dežele.  Po
domače  bi  lahko  rekli:  Da  kratica  MIVA  pomeni:  Misijonarji  Imajo  Vaše
Avtomobile. Vsako leto, posebej na Krištofovo nedeljo, se MIVA Slovenija z
upanjem in prošnjo obrača na vse voznike. Ideja »Stotin stotina« v zahvalo
za  vsak  srečno  prevoženi  kilometer  se  uresničuje  v  geslu:  Z  VESELJEM
DARUJEM  –  ŽIVLJENJE  REŠUJEM.  Zbrani  darovi  omogočajo  misijonskemu
središču Slovenije, da preko te akcije pomaga pri nakupu vozil, strojev, ki
lajšajo  delo,  krajšajo  poti,  blažijo  revščino,  omejujejo  lakoto  in  rešujejo
bolnim  življenja.  Misijonarjem  je  tako  olajšano  delo  in  omogočeno  širše
poslanstvo, tamkajšnjim domačinom pa je to pot k napredku in k rešitvi. 
Hvala vsem, ki boste sodelovali z molitvijo in darovi...
Srečno povsod vam MIVA želi - Naj Bog blagoslavlja vse vaše poti!

**************************************************************

*  Zaradi zdravstvenega stanja gospoda župnika je ob nedeljah samo
ena sveta maša kar je vidno iz razporeda.  Možne so spremembe.
V času odsotnosti  gospoda župnika, se obrnite na župnijski  urad Vrhnika
Telefon: (01) 750 27 50, GSM: 031 361-204.

  Bralci nedeljskih beril:
Datum Trenutni red svetih maš

20.7.
 ob 7:30h - Marija Lukančič in Cilka Jereb
ob 10h na Praprotnem Brdu – Metka Bogataj in Jerneja Kunc

27.7.  ob 9h – Marja Čuk in Mojca Skvarča
3.8.  ob 9h –  Cilka Jereb in Matjaž Gnezda

Pogrebne maše za julij  Mojca Skvarča
Pogrebne maše za Avgust  Vilma Kunc

  Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 3, od 19.7. do 25.7. sk. 4, od 26.7. do 1.8. sk. 5, od 2.8. do 8.8.

  Ministriranje:
Teden od 20.7. do 27.7. Jerica Cigale in Blaž Skvarča
Teden od 27.7. do 3.8. Alen Bogataj in Marin Kavčič

  Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič  

Oznanila od 20.7.2014 do 3.8.2014, Leto X. št. 15

ZAHVALE MISIJONARJEV

Pedro Opeka – Madagaskar:
Hvala Bogu in vsem slovenskim darovalcem za ta prelepi dar, kot je novo

vozilo za naše misijonarje. Da bi ta akcija MIVA Slovenija še dolga leta lahko
pomagala  tistim  misijonarjem,  ki  avto  nujno  potrebujejo  za  njihovo
prostovoljno delo In želim vso srečo v prihodnji akciji ob Krištofovi nedelji, da
bodo še drugi misijonarji  deležni takega lepega daru za njihovo misijonsko
delo. 

Sestre – Luena - Angola:
Vseh pet sester, ki delujejo na tem misijonu, se vam ganjene in iz srca

vesele,  zahvaljujejo  za  ta  velik  in  za  njihovo  delo  tako  pomemben  dar.
Sporočajo, da se s hvaležnostjo v srcu spominjajo vseh vas dobrotnikov, tudi
pri molitvah v njihovi šolski kapeli, ki smo jo v tem času zgradili s pomočjo
denarnih sredstev iz Slovenije. Tako majhna Slovenija z velikim srcem, vedno
pripravljena  pomagati,  (kot  tam  rade  povedo  sestre),  ostaja  del  Luene
(Angole)  in  s  tema velikima  darovoma,  (kapela  in  avtomobilom),  pomaga
sestram pri oznanjevanju božje ljubezni, pri trudu za boljši in pravičnejši svet.

Sestra Polona Švigelj - Senegal:
Res nimam skoraj »diha«, da ste tako »od sile« in hitri za pomoč! Kličem

božji in Marijin blagoslov nad vsakega izmed vas osebno, v Misijonski in vse
Slovenske dobrotnike! Moje sosestre zagotavljajo močno molitveno navezo z
vami. Bog vas živi!

Sestra Anica Starman - Slonokoščena obala: 
Hvala. Hvala. Ali  si lahko predstavljate, kako je srce poskočilo....  Tja do

nebes, ker moje noge ne morejo skočiti do stropa. Bog plačaj! Iskrena hvala
vsem, Bog povrni vsem. Molim za vse, ki ste darovali za akcijo MIVA

>>


